Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

Zápis ze zasedání rady svazku dne 11.12.2012
Dne 11.12.2012 se uskutečnilo zasedání rady svazku Mikroregionu Sokolov – východ
v Multifunkčním centru Březová za účasti zástupců členských obcí a manažera.
Přítomni: Jiří Ošecký, Pavel Pešek, Ing. Miroslav Makovička, Ing. Ivan Stefan, Bc. Martin
Loukota, Miroslav Toncar, Miroslav Bouda, Anna Klímová, Ing. Josef Hora, Jiří
Valenta, Miloslav Matoušek, Ing Karel Jakobec, Milan Pokorný, Ivan Truksa,
Patrik Pizinger
Omluveni: Ing. Zdeněk Bednář
Jednání zahájil v 14,00 hod. předseda svazku Ing. Ivan Stefan, a dále starosta Miroslav
Bouda, který přivítal účastníky zasedání rady v Multifunkčním centru Březová. Předseda v
úvodu konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
1/ Úvod, program jednání:
Předseda přečetl návrh programu jednání rady svazku. Rada svazku tento program jednání
odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Úvod
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Projednání a schválení rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu do roku 2015
Informace o průběhu realizace dotovaných projektů
Aktualizace strategie
Personální záležitosti
Informace o hospodaření, rozpočtové změny
Informace, různé

2/
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Usnesení 1 z 25.9.12: Rada svazku ukládá předsedovi a manažerovi sestavit rozpočet na rok
2013 a společně s výhledem do roku 2015 jej zaslat nejpozději do 30.10. k projednání a
schválení členským obcím. Příjmy rozpočtu roku 2013 budou postavené na pravidelných
členských příspěvcích.
Splněno – viz dále.
Usnesení č. 4 z 25.9.12: (K projektu SHIFT-X) RS pověřuje předsedu sestavením
výběrové komise a sestavením realizačního týmu a zároveň jej pověřuje podpisem
příslušných smluv.
Tým projektu tvoří Ing. M. Makovička, M. Marečková, Ing. Z. Michalovská, a Mgr. R. Fišer.
Výběrové řízení ještě probíhá.
Usnesení č. 5 z 25.9.12: (K cyklostezce v Tisové) RS souhlasí s odkupem pozemků
potřebných pro výstavu cyklostezky od manželů Stariatových a pana Zachardy a pověřuje
předsedu podpisem příslušných dokumentů.
Zajištěny oddělovací plány, koupě bude realizováno začátkem roku 2013.
Ostatní usnesení jsou splněna.
3/

Projednání a schválení rozpočtu na rok 2013 a rozpočtového výhledu do roku
2015
Rozpočet pro rok 2013 a rozpočtový výhled do roku 2015 byl všem členským obcím včas
zaslán k vyvěšení na úředních deskách. K rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Usnesení č. 3: Rada svazku schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2013 a rozpočtový výhled
do roku 2015. Příjmy Mikroregionu jsou v roce 2013 plánované ve výši 6.004.290 Kč a
výdaje ve výši 3.619.993 Kč.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
4/
Informace o průběhu realizace dotovaných projektů
a) Integrované řešení rozvoje obcí Mikroregionu Sokolov - východ
Bylo odevzdáno závěrečné vyhodnocení projektu. Po dokončení administrace budeme
čekat na znovuspuštění ROP a proplacení. Projektové dokumentace budou obcím předána
po té, až se nám vrátí příslušná paré z úřadů. Bylo by vhodné pokusit se některé
z vybraných menších projektů zrealizovat najednou prostřednictvím dotačního titulu
Leader. Starostové byli vyzváni zasílat své požadavky na zařazení do tohoto projektu.
Usnesení č. 2: Rada svazku souhlasí s přípravou a podáním projektu na obnovu drobných
reliktů na území MSV a pověřuje předsedu zajistit externě zpracování žádosti za částku
20.000 Kč + 40.000 Kč provize za úspěšnost – částky jsou bez DPH.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
c) Projekt SHIFT.
- V říjnu byl projekt zahájen mezinárodní konferencí v polské Bydgoszczi.
- Nejbližší aktivity na české straně – zahájit činnost 3 odborných komisí, připravit setkání
pracovního týmu v dubnu, které budeme hostit. Hlavní stan předpokládáme zorganizovat
v Lokti.
- Ing. Makovička prezentoval podrobně aktivity projektu
- Je třeba začít řešit předfinancování projektu. Byla proto vypracována žádost na obec
Královské Poříčí o poskytnutí příspěvku ve výši 100.000 Kč a finanční výpomoci ve výši
900.000 Kč. Pokud bude tato žádost schválená, je financování projektu zajištěno do srpna
2013. Pak bude třeba zajistit ještě další půjčku ve výši cca 1,5 mil Kč.
Usnesení č. 3: Rada svazku bere na vědomí informaci o dotovaných projektech a souhlasí
s postupem místopředsedy ohledně žádosti o příspěvek a finanční výpomoc adresované na
obec Královské Poříčí. Rada svazku souhlasí s eventuelním přijetím půjčky od obce
Královské Poříčí a ukládá místopředsedovi zajistit podpis smlouvy.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
5/
Aktualizace strategie
Na všech úrovních se rozjely intenzivní práce na tvorbě nových strategických dokumentů
pro nové plánovací období. V tomto období význam strategií v porovnání s předchozími
roky výrazně roste. A to jak po formální stránce – soulad se strategií bude nezbytnou
podmínkou získání dotace – tak i z hlediska vlastního řídícího procesu regionálního rozvoje.
Strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov – východ byla naposledy aktualizována v roce 2007
a například novým plánem rozvoje kraje byla zařazena do kategorie neaktuálních strategií.
Integrované rozvojové strategie budou muset mít nadále nejenom regiony, ale i obce a
města.
Z uvedených důvodů je třeba počítat s aktualizací strategie Mikroregionu Sokolov –
východ.
Usnesení č. 4: Rada svazku bere na vědomí nezbytnost aktualizace Strategie rozvoje
Mikroregionu a ukládá předsedovi a manažerovi zajistit pro tento úkol z větší části externí
zdroje – např. přeshraniční spolupráce nebo KK. Rada svazku souhlasí, aby vlastní
zpracování žádostí bylo zajištěno externě a pověřuje předsedu k podpisu příslušných smluv.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
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6/
Personální záležitosti
Předseda svazku Ing. Ivan Stefan podal ústně z důvodu odchodu do důchodu rezignaci na
svou funkci předsedy Mikroregionu a to ke dni 25.1.2013. Za svého nástupce navrhl starostu
Šabiny pana Pavla Peška.
Usnesení č. 5: RS bere rezignaci Ing. Ivana Stefana na vědomí a ukládá manažerovi a
místopředsedovi bezprostředně po skončení mandátu Ing. Stefana svolat zasedání rady
svazku, kde bude zvolen nový předseda.
RS vysoce oceňuje přínos Ing. Ivana Stefana pro rozvoj regionu a vyjadřuje upřímné
poděkování za tuto práci.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
7/
Informace o hospodaření
V listopadu proběhla první kontrola hospodaření našeho mikroregionu ze strany KK. Při této
příležitosti byla konstatována nesrovnalost založení rozpočtu pro rok 2012. Návrh rozpočtu
pro rok 2012 byl usnesením rady svazku z 15.12.2011 upraven, rozpočet byl však nastaven
podle původního návrhu.
Usnesení č. 7: Rada svazku považuje toto pochybení za administrativní chybu a souhlasí,
aby byl rozpočet upraven podle původního rozhodnutí rady z 15.12.2011.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku se seznámila s provedenými rozpočtovými změnami.
Usnesení č. 8: Rada svazku bere na vědomí informace o hospodaření a informace o
provedených rozpočtových změnách č. 9,10,11.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku vzala na vědomí informaci o provedené kontrole projektu „Turistické
publikace jako nástroj informací pro rozvoj CR” ze strany FÚ. FÚ přes stanovisko MMR, že
vše bylo v pořádku, vyměřilo odvod za porušení rozpočtové kázně. Rozhodnutím o
částečném prominutí tohoto odvodu daně byla vyměřena sankce ve výši 35.589,- Kč
(33.365,- Kč - odvod do Národního fondu a 2.224,- Kč odvod do státního rozpočtu).
Tato sankce byla začátkem prosince uhrazena.
Usnesení č. 9: Rada svazku bere na vědomí informaci o provedené kontrole a souhlasí
s postupem předsedy, kdy byly předepsané odvody uhrazené. Rada svazku tímto považuje
záležitost za vyřízenou.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku projednala návrh na vytvoření profilu zadavatele pro MSV.
Usnesení č. 10: Rada souhlasí s vytvořením profilu zadavatele pro MSV a rozhodla
o uvolnění částky pro jeho vytvoření v hodnotě max. 25 tis. Kč. Vytvoření profilu zajistí
firma ABRI.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0
Rada svazku projednala poskytnutí věcného daru pro předsedu rady MSV jako poděkování
za dlouholetou činnost v této funkci
Usnesení č. 11: Rada souhlasí s věcným darem pro předsedu rady a rozhodla o uvolnění
částky do max. výše 15 tis. Kč. na jeho pořízení.
Hlasování: Pro 13, Proti – 0, Zdržel se – 0

Mikroregion Sokolov – východ
Karlovarský kraj

8/
-

Informace, různé
Ing Makovička informoval o nabídce svazu měst a obcí na vzdělávání zastupitelů. O
tuto aktivitu kromě obce Nové Sedlo projevilo zájem město Březová.
Výstava ReSource nadále putuje. Byla v Novém Sedle a na Březové, momentálně je
v HDK v Sokolově a chystáme se jí vystavit na KK

Příští zasedání rady se uskuteční v únoru 2013 v Lokti.
Zapsal: Ing. Miroslav Makovička
V Královském Poříčí 11.12.12

Ing. Ivan Stefan
předseda rady svazku

